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Een betere
COMPLEET
PAKKET
VAN SLOPEN
TOT KOKEN

Uw leverancier/installateur
Smits Keukens B.V.
Sinds 1967 uw garantie voor
kwaliteit en service voor een
scherpe prijs.

Smits Keukens Uitgeest
Westerwerf 7a
1911 JA Uitgeest
T 0251 311880
Smits Keukens Haarlem
Rijksstraatweg 586
2026 RB Haarlem
T 023 5372181

‘De Beste Keukenzaak in Noord-Holland’
(Opinieweekblad Elsevier Retail.)
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U zoekt een nieuwe keuken? Dan bent u bij Smits Keukens aan het
juiste adres. U heeft keuze uit een breed assortiment Duitse en
Nederlandse kwaliteitskeukens. Van nostalgische landhuisstijl tot
strak, eigentijds design. Ons leveringsprogramma bevat bovendien
alle kwaliteitsmerken inbouwapparatuur. Door het regelmatig bezoeken van internationale keukenbeurzen houden wij ons assortiment
up-to-date. U vindt bij Smits Keukens dan ook de laatste innovaties
en de nieuwste trends.
Vertrouwd adres
In de keukenbranche heeft Smits Keukens sinds de oprichting in
1967 een uitstekende reputatie opgebouwd. Niet voor niets heeft
opinieweekblad Elsevier ons uitgeroepen tot ‘Beste Keukenzaak in
Noord-Holland’ en de op één na beste zaak in Nederland. U kunt bij
Smits Keukens dan ook rekenen op goede informatie en vakkundig
advies bij het kiezen van uw keuken.
Van A tot Z geregeld
Belangrijk voordeel voor u is dat Smits Keukens een compleet pakket
biedt. Van ideeën en advies tot en met de levering van de complete
keuken, plús alle werkzaamheden eromheen. Zoals het slopen van
uw oude keuken, al het loodgieters- en elektrawerk, maar ook het
tegel-, stuc- en timmerwerk. En altijd volgens een strakke planning.
Onze vakmensen nemen u alle zorgen uit handen. “Van slopen tot
koken” is ons motto. U kunt snel en probleemloos van uw droomkeuken genieten.
Laat u inspireren in onze showrooms in Haarlem of Uitgeest.
U bent van harte welkom.

R.Schellevis
René Schellevis
Smits Keukens.
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Smits Keukens
Het kopen van een nieuwe keuken is voor
iedereen een grote stap. Als ervaren en gepassioneerde keukenspecialisten zeggen wij
daarom altijd: ga niet over één nacht ijs.
Gaat u eerst eens kijken bij verschillende
keukenzaken. U krijgt hierdoor een goede
indruk van de mogelijkheden, van de
kleuren en stijlen, van de apparatuur en
accessoires. Zo kunt u bepalen wat voor u
belangrijk is in een keuken en wat u mooi
vindt.
Neem de brochures thuis op uw gemak
eens goed door. Vraag vervolgens bij de
keukenleverancier van uw voorkeur naar de
mogelijkheden en de prijzen. Een keukenshowroom toont slechts een doorsnede van
het leveringsprogramma. De apparatuur en
spoelbak vormen de basis van een keuken.
Maar kijk eerst of u een bepaald frontje
mooi vindt. Zoek daar de werkbladen,
grepen en apparatuur bij. Zo stelt u al een
beetje uw eigen keuken samen.
Als u het op deze manier aanpakt, maakt
u een verantwoorde keuze. Want vergeet
nooit: een keuken koopt u voor een lange
tijd.
Om u bij uw keuze zo goed mogelijk van
dienst te zijn hebben de keukenadviseurs
van Smits Keukens een ‘StappenPlan’
samengesteld. Het is voor u een handige
leidraad bij de aanschaf van de keuken van
uw dromen.
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1. Zet vóór u een offerte aanvraagt uw wensen, ideeën en andere
belangrijke zaken op een rijtje. Wilt u een functionele, luxe of
eenvoudige keuken? Hoe groot is uw gezin en blijft dat zo?
2. Maak een schets van uw toekomstige keuken, met de juiste
maten en de plaats van ramen, deuren, radiatoren en water- en
gasleidingen. Wat mag de keuken kosten? Houd rekening met
eventuele bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor de aansluiting
van apparatuur.
3. Bezoek de showroom van Smits Keukens in Haarlem of Uitgeest. Op basis van uw wensen, informatie en schets gaat
u samen met een deskundige keukenadviseur uw keuken
‘inrichten’. U krijgt een driedimensionaal ontwerp met een
prijsindicatie mee naar huis. Vraag desgewenst ook een andere
leverancier om advies en een prijsindicatie. Kies altijd een leverancier die is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging
Wonen, herkenbaar aan het logo ‘CBW-erkend’.
Het biedt u als koper extra garanties!
4. Zet op uw gemak alles nog eens op een rij. Denk nog een keer
goed na over kleuren, materiaal, indeling, apparatuur en de
prijs, maar ook over de keukenleverancier.
5. Vraag een duidelijke offerte. Laat voor de zekerheid alle
keukenmaten controleren. Ga na of alles op de offerte staat
vermeld. Denk ook aan elektravoorzieningen, stucwerk, gasen waterleiding, afvoer, afzuiging, wandafwerking en klein
materiaal.
6. Vraag de leverancier om een duidelijke planning. Maak goede
afspraken over de tijdstippen van levering, montage en even
tuele (ver)bouwwerkzaamheden. Zorg dat duidelijk is wie wat
doet, m.b.t. slopen, aanleg van leidingen en tegelwerk.
Zo krijgt u de keuken van uw dromen.
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Checklist
BOUWTECHNISCHE EN
RUIMTELIJKE MATEN

Plan uw geheel individuele keuken. Eenvoudig, snel en comfortabel.
De checklist ondersteunt u bij de eerste stappen van het ontwerp.
Ruimtematen

Afvoer-/waterleidingen

Ruimtehoeken
(voor zover niet 90°)

Stopcontacten/elektrische leiding
voor apparaten en verlichting

Deurmaten en draaiwijze
(hoe gaat de deur open?)

Aansluiting fornuis
Evt. verborgen stopcontacten

Venstermaten en hoogte
van borstweringen
Positie en afmetingen van de
verwarmingselement
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PERSOONLIJKE
INRICHTINGSWENSEN

Kookeiland

Materiaal (glas, aluminium, rvs)

Eetplek met tafel voor x
personen

Duoniveau

Buffetkast
Systemen voor inbouw

Heftafel
Afvalscheidingssystemen
Andere

Verlichtingssystemen
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KEUKENTYPE

In één deel

L-Form

In twee delen

U-Form

Afgesloten aan de kant van de
woonruimte

Keuken met kookeiland

Ga voor zekerheid.
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De winkels en de webshop van Smits Keukens zijn CBW-erkende
winkels. Dit biedt u als klant belangrijke voordelen. Winkels die
door de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) zijn erkend,
hanteren algemene voorwaarden die de consument extra
beschermen.
Deze voorwaarden, die in samenwerking met de consumentenbond
zijn opgesteld, zijn voor u van belang bij o.a. aankopen,
aanbetaling, levertijd, levering, betaling, vervoer en garantie.
CBW-winkels herkent u aan het logo ‘CBW-erkend’.
Kijk voor meer informatie over de CBW en de voordelen op
www.cbw-erkend.nl.

Open aan de kant van de
woonruimte
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ERGONOMIE

OPTIMALISERING
BERGRUIMTE

Verschillende werkhoogten
voor de zones koken/afwassen/
voorbereiden

Bovenkasten met
vouwdeuren/jaloezieën én
voor meer hoofdruimte

Hoog ingebouwde toestellen
(afwasmachine, oven enz.)

Uittrekelementen in plaats van
deuren voor beter overzicht en
gemakkelijke toegankelijkheid

Extra diepe kasten en werkblad

Extra brede uittrekelementen

Hoekkastensystemen

Extra hoge bovenkasten

Plintladen
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ELEKTRISCHE APPARATEN
EN SPOELBAK

Fornuis (elektro/keramisch/glas)

Vaatwasser

Oven

Elektrische combi-apparaten

Magnetron

Kleine apparaten

Afzuigkap

Andere apparaten

IJskast

Spoelbak (materiaal,
hoekspoelbak, aantal en functie
van de spoelbak enz.)

Diepvrieskast
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Uw voordelen bij Smits Keukens B.V.
• Breed assortiment
• Nieuwste trends, laatste innovaties
• Scherpe prijzen
• Gericht deskundig advies
• Computerontwerp vooraf
• Maatwerk
• Complete dienstverlening
• Eigen monteurs voor vakkundige montage
• Alle werkzaamheden in één hand: loodgieter,elektra,
stucadoor, tegelzetter
• Vlotte, strakke planning
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